
Els nostres arguments

INDUGRAF OFFSET S.A.

Polígon Industrial Constantí
Av. d’Europa. Illa 11. Parcel·la 2
43120 Constantí (Tarragona)
Tel. 977 296 477 / 977 296 478
Fax 977 296 476 

comercial@indugrafoffset.com
www.indugrafoffset.com

GPS 41,162566 / 1,159294

Ens coneix?

Neix INDUGRAF OFFSET S.A.
Superfície 1.850 m2.

Impressió rotativa.

Neix INDUPACK.
El volum ja és una realitat.

Ampliació de dues 
torres de color.
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Equip humà amb domini de 4 idiomes:
Català, castellà, francès i anglès

Proves certifi cades de color

Validació online a través del 
software Kodak Insite

ColorFlow
Software

MATÈRIES PRIMES

Els nostres proveïdors:
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Certifi cacions

Ampliació d’una torre de color.
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impressió 4.300 m2

Neix INDUPRINT.
Impressió Offset.

Renovació enquadernació

IMPRESSIÓ OFFSET HR-UV
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Diferències entre trama convencional 
(AM) i trama estocàstica (FM):
La trama convencional està formada 
per punts equidistants i de diferents 
tamanys per aconseguir les diferents 
tonalitats.
La trama estocàstica es forma per 
punts més petits i d’idèntic tamany, 
es modifi ca la freqüència dels ma-
teixos per aconseguir les diferents 
tonalitats.
Aquesta innovació suposa una mi-
llora notable en la nitidesa, la repro-
ducció del detall i l’increment de la 
gamma de colors, en defi nitiva, una 
major qualitat d’impressió, així com 
un estalvi en el consum de tintes.

La tecnologia de curat HR-UV de 
baix consum energètic ha permès 
augmentar la qualitat i ser més efi ci-
ents en temes mediambientals.
El curat de les tintes HR-UV és im-
mediat, així doncs, permet imprimir 
sobre qualsevol suport i un manipulat 
posterior de forma immediata, re-
duint així els temps d’entrega al client 
i garantint una màxima qualitat del 
producte acabat, amb colors més in-
tensos i lliure de ratllades i repintades.

Trama Estocàstica + curat HR-UV
(Millor qualitat i respecte mediambiental)

Indupack: PackagingTrama
Estocàstica

Curat HR-UV

Indugraf: Rotativa Coldset

KBA Comet amb quatre torres 
d’impressió 4+4 equipada amb pre-
entintatge 3T, registre de color i tall 
automàtic QI Press Control, i grapa-
dora en línia.
Capacitat d’impressió: 35.000 ex/h 
en produc ció acumulada i 70.000 
ex/h en producció doble.
Permet els plegats Broadsheet, Ta-
bloide i Tercer Plegat.

Rotativa 
Coldset 

Packaging
Troqueladora IBERICA OPTIMA 105:
•Equipada amb expulsió de retall.
•Format màxim de fulla 75x105.
•Cartronet fi ns a 1,5 mm de gruix.
•Cartró ondulat fi ns a 4 mm de gruix.
 
Engomadora OMEGA INTRO 110:
•Màxim desenvolupament obert de 
l’estoig fi ns a 110 cm.
•Sistema de registre lateral.
•Dues seccions de preplegat per 
aconseguir així una màxima qualitat 
en el plegat per les envasadores au-
tomàtiques.
•6 pistoles de cola freda aconse-
guint així un gran ventall de tipus de 
plegat i engomat.
•3 boquilles de plasma per garantir 
l’engomat sobre plastifi cats i vernissos.

Confi gurada amb 8 cossos d’impressió 
+ 1 torre de vernís + voltejador de plecs 
entre el 4art i el 5è cos d’impressió.
• Tecnologia de curat de tintes HR-
UV (permetent així la impressió sobre 
qualsevol suport i un assecat instantani 
de les tintes, així com aconseguir grans 
efectes de contrastos entre verníssos: 
Reserves, Soft touch, Drip-off, etc...).
• Càmeres d’inspecció de densitat de 
color i control de qualitat en línia a les 
dues cares del paper, aconseguint de for-
ma molt ràpida una òptima qualitat d’im-
pressió i una estabilitat de color a tota la 
tirada, i d’aquesta manera reduim també 
la merma de paper a cada arrancada.
•Torre de vernís per vernís acrílic o 
vernís UV (totalment automatitzada), 
equipada amb 3 anilox diferents amb 
canvis totalment automàtics (revolver) 
segons aportació de vernís necessària 
pel suport a imprimir.
• Canvis de producció totalment auto-
matitzats per augmentar la productivitat.
• Velocitat de producció fi ns a 15.000 
fulles/hora imprimint a dues cares, o 
fi ns a 18.000 fulles/hora imprimint a 
una sola cara.
• Format màxim del suport a imprimir 
740 x 1060 mm.

Impressió HR-UV

Induprint: Impressió HR-UV
Amb què ens diferenciem?
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TECNOLÒGICS

TRANSPORT

Trama estocàsticaI+D

InSite Prepress Portal

Software per packaging

Tenim cura del medi ambient

Disposem de grup electrògen

Oberts 24 hores

Treballem a l’agost OBERT

grafindu

Gestió de color i Software de 
reducció de consum de tinta

El volum ja és una realitat.
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23/05/2017http://monespace.imprimvert.fr/ressources_ivert/uploads/diplomes-factures/mini_logo...

Certifi cacions

Ampliació d’una torre de color.
Ampliació del magatzem i 

impressió 4.300 m2

Neix INDUPRINT.
Impressió Offset.

Renovació enquadernació

IMPRESSIÓ OFFSET HR-UV
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